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Alkuvuoden tuloskatsaus
Osuuskunta KPY:n voitto tammi-kesäkuulta 2014 oli
9,8 miljoonaa euroa (vuoden 2013 tammi-kesäkuulta
2,5 miljoonaa euroa). Tulos muodostui pääosin osinko
tuotoista.
Osuuskunta KPY -konsernin liikevaihto oli tammikesäkuulta 116,3 (109,0) miljoonaa euroa, ja tappio
oli 2,6 (voitto 3,2) miljoonaa euroa. Konsernin henkilöstömäärä kasvoi ja oli katsauskauden aikana keski
määrin 1 826 (1 722) henkilöä.

Vahvistusta omistuksiin
Keväällä KPY osti päivitetyn strategiansa mukaisesti
lisää Voimatel Oy:n, Vetrea Terveys Oy:n ja Hoivakymppi Oy:n osakkeita. KPY omistaa kauppojen jälkeen yhtiöiden koko osakekannat.
KPY haluaa vastaisuudessakin olla tukemassa yhtiöiden kehittämistä ja kannattavaa kasvua.

Alkuvuoden osuuskorkotuotto 7 prosenttia
NAG Oy on päivittänyt keväällä tekemänsä arvoanalyysin. Analyysin mukaan KPY:n omistusten arvo on
40,1 euroa/osuustodistus. Syyskuun alussa 2014 kauppahinta on ollut 22,50 euroa/osuustodistus*. Tämän
vuoden toukokuussa maksettu 1,60 euron osuuskorko
antaa tämän hetkiseen kauppahintaan suhteutettuna
7,1 prosentin osuuskorkotuoton.

Ylimääräisen osuuspääoman
koron maksu
Osuuskunta KPY:n hallitus esittää 22.10. kokoontuvalle
edustajistolle, että omistajille maksetaan ylimääräistä
osuuspääoman korkoa 1,0 euroa osuutta kohden, eli
yhteensä 5 548 102 euroa.
Mikäli edustajisto hyväksyy hallituksen esityksen, ylimääräinen osuuspääoman korko maksetaan omistajalle, joka on merkitty 24.10. Euroclear Finland Oy:n
(Arvopaperikeskus) ylläpitämälle jäsenluettelolle. Ylimääräisen osuuspääoman koron maksupäivä on 31.10.
Jo tämän vuoden kesäkuussa maksettiin vuodelta 2013
osuuspääoman korkoa 1,60 euroa osuudelta eli yhteensä
8 876 963 euroa.

Tähtäimessä uudet sijoituskohteet
Osuuskunta KPY:n hallituksen puheenjohtaja Ossi Saksman kertoo, että KPY on tunnistanut keväällä tehdyn strategian päivityksen jälkeen useita mielenkiintoisia sijoituskohteita, joiden tutkimista jatketaan.
– Tarkastelussa on alueellisia kiinteistösijoituskohteita
sekä nykyisten tytäryhtiöiden kasvun tukemista. Lisäksi
selvitetään strategian mukaisesti mahdollisuuksia laajentua uudelle toimialalle, Osuuskunta KPY:n toimitusjohtaja Lauri Kerman täsmentää.

Laajempi arvoanalyysi samoin kuin osuuskunnan
osavuosikatsaus löytyvät www.kpy.fi-sivustolta.

*) Privanet-noteeraus
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KPY:n hyvinvointipalvelut

Osaavalla otteella ja suurella sydämellä
huomioitaisiin sote-ehdotuksessa nykyistä
paremmin. Kustannussäästöjä voi ajatella
tulevan organisaatioiden vähenemisestä.
Palvelujen toimivuus tulee edelleenkin
riippumaan siitä, kuinka hyvin paikallistasolla palvelut tosiasiassa saadaan järjestettyä.
– Hyvien paikallispalvelujen tuottamisessa Vetrea Terveys ja Hoivakymppi haluavat olla mukana jatkossakin, Pärnänen
kertoo.
– Olemme ylpeitä kotimaisuudestamme ja maakunnallisuudestamme. Uskomme se olevan tärkeää ja arvostettua myös
alueemme ihmisille, hän sanoo.

Vuonna 2013 Osuuskunta KPY -konserniin
hankittiin Vetrea Terveys Oy ja Hoivakymppi Oy.
Yhtiöt muodostavat yhden Suomen suurimmista hoiva-, asumispalvelu- ja kuntoutusalan yrityskokonaisuuksista.
Yhtiöiden palveluja ovat tehostettu palve
luasuminen vanhuksille, vammautuneille,
kehitysvammaisille, mielenterveyskuntoutujille, kotipalvelu ja -sairaanhoito sekä kuntoutus.
– Yhtiöiden ensimmäinen yhteinen vuosi
on integroinnin vuosi. Molempien yritysten
hyviä käytäntöjä on otettu käyttöön ja palveluprosesseja hiottu. Yhtiön juuri valmistuneen
strategian kulmakivet ovat asiakaslähtöisyys
ja kodinomaiset ja kotiin vietävät palvelut,
kertoo Vetrea Terveys Oy:n ja Hoivakymppi
Oy:n toimitusjohtaja Aila Pärnänen.
Pärnäsen mukaan teknologian sisällyt
täminen palveluihin kuuluu toimintaan.
Molemmilla yrityksillä on ISO 9001/2008
-mukaiset laatusertifikaatit.

– Joka vuosi ulkopuoliset henkilöt arvioi
vat johtamisjärjestelmää ja palveluja. Palveluja ja toimintoja kehitetään jatkuvasti, hän
tarkentaa.

Koti- ja sairaanhoitopalveluja Kuopioon
Uusin yksikkö avattiin Jyväskylään kuluvan
vuoden heinäkuussa. Jyväskylän Villa Martti
tuottaa hoiva- ja asumispalveluja vammaisille ihmisille. Uudessa palvelukodissa on
15 asukaspaikkaa ja työntekijöitä liki sama
määrä.
Kuluvan vuoden lopulla aloitetaan kotija sairaanhoitopalvelujen tuottaminen Kuo
pion, Iisalmen ja Joensuun alueilla.

Kotimainen ja
maakunnallinen
Sote-uudistus pyrkii kustannussäästöihin ja
yhdenmukaisiin käytänteisiin. On toivottavaa, että asiakaslähtöisyys ja valinnanvapaus

Vetrea Terveys Oy ja Hoivakymppi Oy
tuottavat hyvinvointipalveluja
12 paikkakunnalla.

www.vetrea.fi
www.hoivakymppi.fi

Elokuva ”KPY – sopivasti savolainen
– 130 vuotta” -näyttelystä
Osuuskunta järjesti 130-vuotisen taipaleensa kunniaksi näyttelyn Kuopion museolla. Tästä näyttelystä ja KPY:n historiasta on tehty elokuva.
Sen voi katsoa www.kpy.fi -> historia-sivulta.
Dvd-tallenteen voi tilata KPY:n toimistosta, leena.koistinen@kpy.fi tai
numerosta 017 369 7800. Dvd-tallenteita on rajoitettu määrä.

Muuttuneet osoitetiedot
Muuttuneet osoitetiedot ilmoitetaan suoraan arvo-osuustilinhoitajayhteisölle.
Jos arvo-osuustili on Euroclear Finland Oy:ssä (Suomen Arvopaperikeskus),
osoitteen muutokset voi tehdä sähköisesti:
1. www.euroclear.com
2. Valitse sivun ylälaidasta kieleksi Finnish, jolloin sivusto
avautuu suomenkielisenä.
3. Vieritä sivua alaspäin, kartan kohdalta löytyy ”Tee osoitteenmuutos” -linkki.
Osoitteenmuutoksen voi tehdä myös kirjeitse osoitteeseen:
Euroclear Finland Oy, PL 1110, 00101 Helsinki.
Lisätietoa Euroclear Finland Oy:n numerosta 0800 180 500 arkisin kello 9–16.
Jos arvo-osuustili on pankissa, pankki välittää muuttuneet osoitetiedot
Osuuskunta KPY:n jäsenrekisteriin.

KPY:n jäsenpalvelu,
Suokatu 23

Osuuskunta KPY:n jäsenpalvelu
Käyntiosoite: Suokatu 23, 70100 Kuopio (Accountor Kuopio)
Maksuton puhelinnumero 0800 393 005
Sähköposti: anne-mari.jaaskelainen@accountor.fi
Avoinna arkisin kello 9–15

